
Proces verbal 
 

Încheiat azi, 8.05.2014 cu ocazia sedinței Asociației Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca 

Ordinea de zi: 

 Prezenta 

 Discutarea bugetului 

 Premierea olimpicilor 

 Discutarea referatelor 

Sedinta nu este statutara; discutarea unei scheme de proiect. 

Bugetul real este foarte mic, din aceasta cauza nu se pot aproba unele cereri. 

Bugetul de clasele primare este mai mare comparativ cu gimnaziul si liceul. 

Manifestatie de 1 iunie (serbare, party, targ organizat de parinti). Realizarea de pachetele pentru elevii 

de la ciclul primar. 

D-ul Bearz mentioneaza rolul asociatiei, importanta acesteia. Reticenta parintilor este reala si exista la 

toate nivelurile. Cotizatia s-a platit chiar daca nu au aderat la asociatie. 

Realizarea unui grup pentru mentinerea contactului intre parinti. 

Solicitarea pentru o mai mare disponibilitate a parintilor pentru realizarea obiectivelor comune. 

Exista mari diferente intre suma adunata in acest an si ceea ce s-a cotizat in anii trecuti. 

Bugetul: 

 5000 lei olimpici in decembrie 2013 zilele scolii 

 1 iunie – NU S-A VOTAT BUGETUL 

 600 lei olimpici biologie (pregatire) 

 premierea la sfarsit de an (11,11% in 2013) 

Propuneri: 

-proportional cu suma data de fiecare clasa 

-pentru inv. Primar 100% 

 cazuri sociale 

 propuneri proiecte 

 cluburi: matematica, limba engleza, etc 



 sprijinirea bazei materiale a scolii 

D-ul Chetian a facut o cerere catre fostul comitet de parinti. Solicita un televizor pentru cabinetul de 

fizica. Costul estimativ, anul trecut ar fi fost in valoare de 5000 lei (TV Smart). Achizitionarea 

televizorului face parte dintr-un proiect in care mai exista si necesitatea unui aparat foto+filmare. 

 Cheltuieli de protocol 

Propunere pentru amenajarea bailor pentru elevi. Asociatia doreste sa faca o cerere catre Conducerea 

Scolii sa aloce bani pentru amenajarea bailor (salubrizarea grupurilor sociale). 

 Procent propus pentru premiere in 2014 – propuneri pentru premiere sa fie facute in functie de 

cat au cotizat. 

Este pusa in discutie problema claselor care vor veni dupa-amiaza in anul scolar viitor. Se propune 

realizarea unei cereri catre Directiunea scolii pentru gasirea unei solutii pentru ca elevii sa nu vina in 

regim de dupa-masa in anul viitor. 

 Achizitionarea de manuale pentru clasa a VI-a. Se propune donarea manualelor propri elevilor 

mai mici. 


